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رۆژە حەسەن  

كە بووین لە ئەزەڵەوە وتیان كپبن
ئێوە ئاڵن
نەیەڵن هیچ وەرزێك بتانخاتە سەبەتەی ڕیكالمی خۆیەوە
تا پاڕانەوەی هەموو وەرزەكانی دی نەبێت 
 نەیەڵن هیچ چاوێك 
 لە عشقی خۆیدا گەرم گەرم كۆتانكاتەوەو پەمەیی پەمەیی 
دڵنیابێت.
دڵنیا بن، وەرین خاسترە لەوەی دەستێكی بە تەماع 
پارچەیەك لە جەستەت بگرێ و بیبات.
ئەمە ئەزەڵمە
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دهق

نابێت بە خەندەوە بە كۆترێك بڵێم بەیانیت باش 
نابێت پەنجەرەیەك بە ڕووی باراندا بكەمەوەو

چاوم پڕ بێت لە ژیان
نابێت بە مانگ بڵێم

چاوم پڕكە لە تریفەو بمڕژێنە ئەوینی ڕووبارێكەوە
لە بوونمەوە تا ئێستا پاسارییەك نەنیشتەوە

لەسەر گێالسە بێبۆنەكانی شەرمم
بەردی گەورەكان ڕایان ئەچڵەكان

پاڵی جۆالنەیەك نەیبردم و لەگەڵ پەپوولەیەكدا بخەنم 
 بایی مناڵیم ڕامنەكرد بە دووی پەپوولە پایزەیەكدا و

نهێنیی ئەو گەنمەی دڵی بزانم
هێشتا شانەیەك پرسیارم پێبوو

پەنجەم لە هەنگوینی مناڵی وەرنەدابوو 
لە پڕ هەنگی گەورەیی دای بە حەسرەتەكانی مناڵیمەوە

نەمئەزانی دەرزیی جلی بووكەكەمە لەسەری پەنجەما
یا چزووی گەورەییە چەقیوە بە ڕۆحما

چوون هێشتا میكانۆكانی خەیاڵم
جوگرافییەكی وەهمییان بۆ دانەنام ناوی بنێم ماڵە باجێنە

شێتانە چاوەڕوانی وەاڵمی كۆالرە بووم
سەرەڕۆیی خۆیم لەگەڵ بادا بۆ بگێڕێتەوە

پێڕانەگەیشتم 
دەنكە مووروەكانی مناڵی بخەمە چاڵی بردنەوەوەو 

لە قووتوی دڵنیاییدا هەڵیگرم
هێشتا گەورەییم 

خۆشاردنەوە لە كوڕی گەڕەك و
حەزكردن بە ڕاوڕاكێ  بوو

وترا: هێندە مەچۆرە بەر ئاوێنەو حزوری باخ
گوڵ چ نییە جگە لە حیكمەتی بینین

مێینە واتە ڕێحانەی شەرم، پەرژینێكی تۆخبكاو
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بۆنی لە ڕۆحیدا قەتیس
ئیدی زانیم 
گەورەیی تووشبوونە تووشبوون
هاتنە سەر ڕیتمی ژیان و قڵپبوونەوەی بەسەرهاتە
ئیدی زانیم گەر پەنجەرەیەك بكەمەوە بۆ شەماڵ
ڕەنگە با  گلەیی هەموو گەاڵكان لە ماڵی مندا هەڕاجكا
ئیدی ئاگاداربم گەر گوڵەباخێكم دانا لە تاقێكدا 
الوالو نەڕەنجێت 
گەر پیاوێك بە كۆاڵنەكەماندا تێپەڕی
ئامادەبم وەك نورا دەرگاكەم  تامردن دەنگی بێ......
ئەفسوس 
كوێی تەمەن ناو بنێم مناڵی؟!
ئاخر مناڵی بێبەرێتییە لە وشەو 
ڕاكردنە بەناو پیتدا
بێبەرێتییە لە یاساو 
هاوارە بەدیار بریسكەی حەزو
سەرلێتێكچوونە لە ئەژماردكردنی ئەستێرەكاندا
ڕەهاكردنی خودە لە سەربانی سادەییەوە
 ئاه،  ئێمە لە ئەزەڵەوە لە قاڵب دراین
بۆ ئەوەی وەك چیمەن پەلنەكوتین بە ژیاندا
لە سنەوبەرەوە فێری ڕستەیەك نەبین بۆ بەردەوامی.  
 ئیدی گرنگە باو بكرۆژین و 
تفی كەینەوە بۆ ناو بەشە زبڵەكەی مێژووەوە 
مێژووش تەتەڵە كەین و بژاریكەین بۆ سبەی 
با سبەی كەس لە ئێمە نەچێت 
وەك ئێمە لەوان چووین. 
ژیان واتە لەگەڵ خۆت
دوور لەم كۆاڵنە تەنگانە.
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